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П Р О Т О К О Л   № 30 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           27 листопада 2018 року 

                                                                                                       

 

                  

 

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні – 12 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Гнатюк В.В. - заступник міського голови 

3.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

4.  Постівий С.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

5.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

6.  Кандауров С.М. - член виконавчого комітету 

7.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

8.  Рудюк С.В - член виконавчого комітету 

9.  Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету 

10.  Усенко Я.В. - член виконавчого комітету 

11.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

12.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Гриненко Ю.А., Міщенко В.В., Ребенко С.А., Смуток Б.М. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій 

 

Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування 

населення і громадського харчування міської ради; 

Дишлюк В.О. начальник відділу опіки та піклування служби у справах дітей 

міської ради; 

Загородня Г.І. - начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах 

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

Кошель В.О. -секретар міської ради; 

Кравець А.В. -заступник міського голови; 

Новогребельська І.В. - заступник міського голови; 

Павлова  С.В. –  начальник управління містобудування та архітектури міської 

ради; 

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради; 

Ротаєнко Н.В. -заступник начальника управління – начальник відділу правового 

забезпечення роботи міської ради; 

Савченко О.І. – директор департаменту житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Сломчинська Л.І. – житель  м. Біла Церква; 

Швець С.С. начальник юридичного управління міської ради. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Головуючий на засіданні – міський голова Г.А. Дикий 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради С.О. Постівий 

 

Відповідно до ст.53 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання 

виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від 

загального складу виконавчого комітету. 

 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету проголосували одноголосно. 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував виключити з порядку денного 1 питання: 

 

-Про розгляд заяви приватного підприємства фірми «ГРЕНАДА» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, в районі перехрестя з вул. 

Олеся Гончара, зі сторони будинку № 2)   

 

та включити до порядку денного 7 питань: 

 

- Про  затвердження висновку комісії  по здійсненню контролю за фінансово-господарською 

діяльністю підприємств комунальної власності міста; 

 

-Про встановлення тарифу на теплову енергію,  на виробництво теплової енергії ТОВ 

«УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»; 

 

-Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 
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-Про внесення змін та доповнень до Переліку об’єктів і заходів, що фінансуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій м. Біла Церква, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 липня 2018 року   № 323 (зі змінами); 

 

-Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Н. М. щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в районі будинку № 30) 

 

-Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Н.М. щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, в районі будинку № 23/1); 

 

-Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, в районі 

будинку № 37)  

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за    –    10 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради  

Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради  

2.  Про повідомну реєстрацію колективних договорів 

3.  Про внесення змін до складу комісії щодо розгляду  заяв про виплату грошової компенсації 

за належні до  отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян 

4.  Про  затвердження висновку комісії  по здійсненню контролю за фінансово-господарською 

діяльністю підприємств комунальної власності міста  

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

5.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

6.  Про встановлення тарифу на теплову енергію,  на виробництво теплової енергії ТОВ 

«УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

7.  Про затвердження штатних розписів департаменту, управлінь та  відділів міської ради і 

виконавчого комітету з 01 січня  2019 року 

Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

8.  Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування населення 

Доповідає: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського  

харчування міської ради 

9.  Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 
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10.  Про внесення змін та доповнень до Переліку об’єктів і заходів, що фінансуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій м. Біла Церква, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 липня 2018 року                     

№ 323 (зі змінами)  

Доповідає:  ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна - начальник відділу капітального 

будівництва міської ради 

11.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця  Барбачова Володимира Григоровича щодо 

надання дозволу на  розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 

в районі будинку № 137) 

12.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Бондар Олени Анатоліївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі перехрестя з 

вул. Сухоярською) 

13.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Коломієць Тамари Василівни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі входу до 

«Новокиївського» кладовища)  

14.  Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, перед 

поворотом  на вул. Симоненка, в сторону центру) 

15.  Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївні щодо 

надання дозволу на розміщення  об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира, 

в  районі школи мистецтв № 4) 

16.  Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни щодо 

надання дозволу на розміщення  об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в районі  

будинку № 59) 

17.  Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Н. М. щодо надання дозволів на  

розміщення об’єктів зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, в районі будинку               

№ 77) 

18.  Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни щодо 

надання  дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 

в районі будинку № 117)  

19.  Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, в 

районі відділення «Укрсоцбанку») 

20.  Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни щодо 

надання дозволу на розміщення  об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в 

районі  парку «Олександрія», в напрямку центра) 

21.  Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни щодо 

надання  дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Шевченка, в районі 

будинку № 103)  

22.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСТЕР» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, в районі будівлі               

№ 18) 

23.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСТЕР» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (в районі перехрестя Сквирського 

шосе  та Залізничного провулку) 

24.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСТЕР» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (в районі перехрестя вул. 

Привокзальної з вул. Фастівською, біля будівлі № 28) 

25.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в районі 

будинку № 58 ) 
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26.  Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Н. М. щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в районі будинку № 30)   

27.  Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Н.М. щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (бульвар Олександрійський, в  районі  будинку  

№ 23/1)  

28.  Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, в 

районі будинку № 37)  

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

29.  Про визначення порядку участі Єрмоленка Сергія Олександровича у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітнім сином Єрмоленком Сергієм Сергійовичем  

30.  Про визначення порядку участі Стриги Олександра  Івановича у вихованні та особистому 

спілкуванні з його малолітнім сином Стригою Іваном  Олександровичем  

31.  Про припинення опіки над малолітнім Горячевим Всеволодом Володимировичем і захист 

його прав та інтересів  

32.  Про вирішення судового спору щодо визнання малолітньої дитини такою, що втратила 

право на користування житловим приміщенням  

33.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення  батьківських прав Воронкіна Валентина 

Васильовича стосовно його малолітньої дочки Воронкіної Вікторії Валентинівни  

34.  Про надання до суду висновку про вирішення судового спору щодо визнання 

неповнолітньої дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням  

35.  Про надання малолітній Лягущенко Валерії Олегівні статусу дитини-сироти та захист її 

особистих прав  

36.  Про доцільність влаштування малолітнього Чередніченка Владислава Вікторовича в 

спеціальний навчальний заклад 

37.  Про доцільність влаштування малолітнього Станіславова Дмитра Олександровича в 

спеціальний навчальний заклад  

38.  Про надання неповнолітній Сторчовій Вероніці Олександрівні статусу дитини-сироти та 

захист її особистих прав 

39.  Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей  

Доповідає: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету  

                                                                                         міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про повідомну реєстрацію колективних договорів 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 



6 

 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до складу комісії щодо розгляду  заяв про виплату грошової 

компенсації за належні до  отримання жилі приміщення окремим категоріям 

громадян 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження висновку комісії  по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О.,  СЛОМЧИНСЬКА Л.І., МАРШАЛОК В.А., ГНАТЮК В.В., 

                            УСЕНКО Я.В.,   ДИКИЙ Г.А.  – запропонував виключити з проекту рішення 

пункт: 

«4.3. Сломчинській Ларисі Іванівні. Підстава –  не потребує поліпшення житлових умов, 

відповідно до п.п. 1  п.13 Правил, ст.34 Житлового кодексу». 

- протокольне доручення: комісії по обстеженню житлового фонду міста Біла Церква з 

метою оцінки його санітарно-технічного стану здійснити обстеження житла за адресою: 

вулиця Провальна, 17, квартира 1 на відповідність санітарним і технічним вимогам та 

придатності для проживання. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Дикого Г.А.: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 

 

 

БЦ10
Стрілка



7 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про встановлення тарифу на теплову енергію,  на виробництво теплової енергії 

ТОВ «УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження штатних розписів департаменту, управлінь та відділів 

міської ради і виконавчого комітету з 01 січня  2019 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ:  8. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

 

ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

- запропонувала в пункті 1.1. проекту рішення слово «кіоску» замінити на «повільйоні» 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ДИКИЙ Г.А., ТЮТЮННИК І.Ф., МАРШАЛОК В.А., 

ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пункту: 

«1.4.Фізичній особі-підприємцю Габріадзе Геннадію Валерійовичу у банкетному залі за 

адресою: м. Біла Церква, вул. Чкалова,11, 3-й поверх, з 12-00 до 01-00, без перерви та 

вихідних». 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2018 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
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ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович - заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ:  ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін та доповнень до Переліку об’єктів і заходів, що 

фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій м. Біла Церква, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 12 липня 2018 року  № 323 (зі 

змінами) 

 

ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович - заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Барбачова Володимира 

Григоровича щодо надання дозволу на  розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (бульвар Олександрійський, в районі будинку № 137) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Бондар Олени Анатоліївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Київська, в районі перехрестя з вул. Сухоярською) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Коломієць Тамари Василівни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Київська, в районі входу до «Новокиївського» кладовища) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Київська, перед поворотом  на вул. Симоненка, в сторону центру) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївні 

щодо надання дозволу на розміщення  об’єкта зовнішньої реклами (проспект 

Князя Володимира, в  районі школи мистецтв № 4) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни 

щодо надання дозволу на розміщення  об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Леваневського, в районі  будинку № 59) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Н. М. щодо надання 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку  № 77) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 117) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі відділення «Укрсоцбанку») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Сквирське шосе, в районі  парку «Олександрія», в напрямку центра) 
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Шевченка, в районі будинку № 103) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСТЕР» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Сухоярська, в районі будівлі № 18) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        9 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСТЕР» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (в районі 

перехрестя Сквирського шосе  та Залізничного провулку) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСТЕР» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (в районі 

перехрестя вул. Привокзальної з вул. Фастівською, біля будівлі № 28) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ:25. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Леваневського, в районі будинку № 58 ) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

ВИСТУПИЛИ:  РУДЮК  С.В.,  МАРШАЛОК В.А.,  ПОЛЯРУШ О.О.,  ГНАТЮК В.В.,  

ДИКИЙ Г.А. - запропонував зробити перерву на 10 хв. 

 

Після перерви  

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О. – запропонував питання 26, 27, 28 порядку денного засідання 

виконавчого комітету міської ради розглянути в кінці засідання 

 

Голосували за пропозицію Постівого С.О.: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування внесено зміни до черговості розгляду питань 

порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про визначення порядку участі Єрмоленка Сергія Олександровича у 

вихованні та особистому спілкуванні з його малолітнім сином Єрмоленком 

Сергієм Сергійовичем 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про визначення порядку участі Стриги Олександра  Івановича у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітнім сином Стригою Іваном 

Олександровичем 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про припинення опіки над малолітнім Горячевим Всеволодом 

Володимировичем і захист його прав та інтересів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про вирішення судового спору щодо визнання  малолітньої дитини такою, що 

втратила право на користування житловим приміщенням 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про вирішення судового спору щодо позбавлення  батьківських прав 

Воронкіна Валентина Васильовича стосовно його малолітньої дочки 

Воронкіної Вікторії Валентинівни 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 



14 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про надання до суду висновку про вирішення судового спору щодо визнання 

неповнолітньої дитини такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання малолітній Лягущенко Валерії Олегівні статусу дитини-сироти 

та захист її особистих прав 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про доцільність влаштування малолітнього Чередніченка Владислава 

Вікторовича в спеціальний навчальний заклад 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про доцільність влаштування малолітнього Станіславова Дмитра 

Олександровича в спеціальний навчальний заклад 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання неповнолітній Сторчовій Вероніці Олександрівні статусу 

дитини-сироти та захист її особистих прав 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. – запропонував зробити перерву в засіданні виконавчого 

комітету міської ради до 16.00 години 28 листопада 2018 року 

 

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування оголошується перерва. 

 

 

Продовження засідання виконавчого комітету міської ради 

 

28 листопада 2018 року 

початок засідання 16 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 
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СЛУХАЛИ: 37. Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Н. М. щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в 

районі будинку № 30)   

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Н.М. щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 23/1) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Відмовити фізичній особі-підприємцю Лук’яненко Наталії Миколаївні у наданні 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років у зв’язку з 

встановленням, що спеціальна металева конструкція типу «біг-борд» з рекламним щитом 

розміром 3*6 м, загальною  рекламною площею 36,0 кв. м, розміщена за адресою: бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 23/1, буде порушувати охоронну зону газопроводу 

низького тиску, що забороняється згідно ПБСГ, що підтверджується негативним висновком 

Білоцерківського відділення ПАТ «Київоблгаз» № KW-Cn-14835-1118 від 28 листопада 2018 

року, відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на  

підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності». » 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В.: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лук’яненко Наталії Миколаївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 37) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Відмовити фізичній особі-підприємцю Лук’яненко Наталії Миколаївні у наданні 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років у зв’язку з 

встановленням, що спеціальна металева конструкція типу «біг-борд» з рекламним щитом 

розміром 3*6 м, загальною  рекламною площею 36,0 кв. м, розміщена за адресою: бульвар 
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Олександрійський, в районі будинку № 37, буде порушувати охоронну зону газопроводу 

низького тиску, що забороняється згідно ПБСГ, що підтверджується негативним висновком 

Білоцерківського відділення ПАТ «Київоблгаз» № KW-Cn-14835-1118 від 28 листопада 2018 

року, відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на 

підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності».» 

 

ВИСТУПИЛИ:  КРАВЕЦЬ А.В. – запропонував доповнити пункт 1 проекту рішення: 

«та знаходиться безпосередньо в санітарно-захисних зонах централізованих мереж 

водопостачання та водовідведення, які знаходяться на балансі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», що 

підтверджується негативним висновком ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» № 1-04/02-3039 від 27 

листопада 2018 року» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету, виклавши пункт 1 в наступній редакції: 

«1. Відмовити фізичній особі-підприємцю Лук’яненко Наталії Миколаївні у наданні 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років у зв’язку з 

встановленням, що спеціальна металева конструкція типу «біг-борд» з рекламним щитом 

розміром 3*6 м, загальною  рекламною площею 36,0 кв. м, розміщена за адресою: бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 37, буде порушувати охоронну зону газопроводу 

низького тиску, що забороняється згідно ПБСГ, що підтверджується негативним висновком 

Білоцерківського відділення ПАТ «Київоблгаз» № KW-Cn-14835-1118 від 28 листопада 2018 

року та знаходиться безпосередньо в санітарно-захисних зонах централізованих мереж 

водопостачання та водовідведення, які знаходяться на балансі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», що 

підтверджується негативним висновком ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» № 1-04/02-3039 від 27 

листопада 2018 року, відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої 

реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 

2067 та на  підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності».» 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О. - звернув увагу на врахування технічних правок при 

підготовці проекту рішення «Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються 

у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

 

Голосували за пропозицію Поляруша О.О.: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування технічні правки враховано. 

 

Головуючий на засіданні 

Міський голова        Г. Дикий 

 

Секретар 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           С. Постівий 


